
 

 

 

 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej Pabian-Med,   

95-200   Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12  

tel. 42-21-21-921  

faks: 42-21-21-976  

 
OGŁOSZENIE  

 
     KONKURS  NA  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  NA  ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE  

 

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne z zakresu: 

  
1. badań  ultrasonograficznych jamy brzusznej z opisem 

2. badań  ultrasonograficznych układu moczowego z opisem 

3. badań  ultrasonograficznych szyi z opisem 

4. badań  ultrasonograficznych tarczycy z opisem 

5. badań  ultrasonograficznych sutków z opisem 

6. badań  ultrasonograficznych jader z opisem 

7. badań  ultrasonograficznych macicy nieciężarnej i przydatków z opisem 

8. badań  ultrasonograficznych prostaty z ocena zalegania moczu z opisem 

9. badań  ultrasonograficznych jam opłucnowych z opisem 

10. badań  ultrasonograficznych doppler tętnic kończyn górnych z opisem 

11. badań  ultrasonograficznych doppler tętnic dogłowowych z opisem 

12. badań  ultrasonograficznych doppler tętnic kończyn dolnych z opisem 

13. badań  ultrasonograficznych doppler żył kończyn górnych z opisem                      

14. badań  ultrasonograficznych doppler żył kończyn górnych z opisem 

15. badań  ultrasonograficznych dołów podkolanowych z opisem 

Czas trwania umowy od  01stycznia 2015 roku  do 30 czerwca 2016 roku.  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  do dnia  24.10.2014 roku do godziny 14.00   

w pokoju nr 219 , II piętro osobiście lub pocztą ( decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego).  

w zaklejonych kopertach z napisem: 

„Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne”, 

Oferty  winny  zawierać  elementy  określone  w  Szczegółowych  Warunkach  Konkursu  oraz 

spełniać  wymagania,  o  których  mowa  w  art.  26  ustawy z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o 

działalności leczniczej (DZ..U. 2013,  poz. 217).  

Zamawiający  wymaga  wypełnienia  formularza  ofertowego,  którego  treść  jest dostępna  w  

siedzibie    zamawiającego  oraz  na  jego  na  stronie  internetowej -www.pabianmed.pl  

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do ich złożenia.  

Wyniki  konkursu  zostaną  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie zamawiającego  

oraz na jego stronie internetowej . 

Udzielający  Zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu  oraz  przesunięcia 

terminu składania ofert.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  

 

 


